
יום ועדות בתי-ספר דמוקרטים תשע"ד

מי המבוגר? מי הילד?

"לא מספיק 

לאהוב ילדים, 

צריך להבין 

אותם ולהתייחס 

אליהם כבני 

אדם: להעניק 

להם את אותם 

הזכויות והכללים, 

אותן התחייבויות 

אשר מחייבים 

את המבוגרים”

ק א ’ צ ר ו ק ש  ו נ א י

ק א ' צ ר ו ק ש  ו נ א י ל  ש ו  ת נ ש מ ח  ו ר ב

בית היתומים נוהל בשיתוף הילדים ע”י שלטון עצמי, באמצעות מוסדות 
כגון: פרלמנט, בית-דין, ועדת ספורט, ועדת עיתון, ועדה “לקבלת 

אזרחות במקום” ועוד. עקרונות הדמוקרטיה היו תקפים במידה שווה 
לילדים ולמבוגרים, והכינו את “האנשים הקטנים” לעולם המבוגרים

הוועדות שבהן יתמקד יום הלמידה:
ועדת משמעת – הרשות ליישוב סכסוכים וליבון בעיות, הרשות השופטת

ועדת פרלמנט / אספה / כנסת / כנס – הרשות המחוקקת
ועדת תקציב / כספים – הרשות המבצעת

ועדת אירועים / פעילויות / תרבות / כיף – הרשות המבצעת

יום של למידה, העשרה ושיתוף לילדים ומבוגרים כאחד!!!

08:45  התכנסות, רישום וקבלת פנים + כיבוד קל – אולם "כס המשפט", ביה"ס למשפטים.

09:30  פתיחה וברכות.

09:45  הצגה: "עשר קופסאות גפרורים עפ"י סיפור מאת יאנוש קורצ'אק" / 
משחק: עמיחי פרדו + שיחה עם השחקן על מקום המבוגרים והילדים בהתנהלות 

בית היתומים של יאנוש קורצ'אק. )תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער( 

12:15-11:45  הפסקת צהריים, ארוחה קלה.

13:45-12:15  קבוצות דיון לפי וועדות, למידה הדדית, בחינת התנהלות 
הוועדות בבתי הספר השונים, למידת כלים לחברי וועדת משמעת.

14:30-14:00  סיכום.

 קהילת בתי הספר הדמוקרטים, המכון לחינוך דמוקרטי והקתדרה לחינוך 
יהודי בבית הספר לחינוך - אוניברסיטת תל-אביב, שמחים להזמינכם ל:

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר

הקתדרה לחינוך יהודי

יום חמישי
13.2.2014
בין 14:30-9:00

אוניברסיטת תל-אביב

אולם "כס המשפט", ביה"ס למשפטים

מספר המקומות מוגבל!

נא אשרו השתתפותכם

ניתן להירשם עד ה-2.2.14

kbsdmenahel@gmail.com 

052-6432423

ר( המכון לחינוך דמוקרטי )ע"
ת קרטי דת מבט דמו ו ק ת מנ כי ו נ י ת ח ו חדשנ


